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Toelichting:

1 Immateriële vaste activa (IVA) conform NZa-definitie voor vergunningplichtige investeringen
Toelichting:

101

102
103
104
105
106

107 Additionele IVA t/m 2003

Ruimte voor opmerkingen indien zich na 2009 sustantiele wijzigingen in de omvang of verhouding A en B gaan voordoen:

2010

2012
2013

2011

B segmentA segment

De huidige overgangsregeling kent een mogelijkheid voor de versnelde afschrijving van de immateriele vaste activa. In het A segment 
lopen de afschrijvingen in het budget door, in ieder geval tot 2011. Het deel van de boekwaarde dat u aan het B segment 
toerekent in 2009, wordt in 3 jaar versneld afgeschreven, hiervoor wordt het budget verhoogd.   U wordt verzocht hier in te 
vullen: -IVA ultimo 2008   -op de eerste regel: de aan A en B segment op basis van de omzetverhoudingen 2008 toe te rekenen 
boekwaarde   -op de regels daaronder in de A kolom: de jaarlijkse afschrijvingen in het budget (tot 2011).De verwachte 
boekwaarde 2010 is dan: boekwaarde 2008 - aan B toe te rekenen boekwaarde- de afschrijvingen in het A segment.

De vraagstelling valt uiteen in twee fasen, eerst de inventarisatie (tot 10 oktober), daarna uitwerking en verificatie 
gegevens. De inventarisatie heeft tot doel om een indicatie te krijgen van de bedragen die gemoeid zijn met de aangegeven 
problematiek. De verificatie heeft als doel om de betrouwbaarheid van de gegevens vast te stellen en moet plaatsvinden 
door de externe accountant  van het ziekenhuis.

Het doel van deze inventarisatie is om te komen tot een versnelde afschrijving van de IVA bij het beëindigen van de huidige bekostiging. 
het betreft hier IVA die nog niet in de jaarrekening zijn geclassificeerd naar materiele vaste activa en financiele vaste activa. Indien sprake 
is van eerder naar de materiele vaste activa ge-herclassificeerde IVA bedragen moeten deze niet hier worden opgenomen; deze bedragen 
komen ook niet voor compensatie als IVA in aanmerking. Alleen de posten die onder de FVA zijn opgenomen en eventuele onder de IVA 
Als sprake is van IVA die onder de financiële vaste activa in de jaarrekening zijn opgenomen, dan wel onder vorderingen, dient vermeld te 
worden onder welke post in de jaarrekening het bedrag is verantwoord en voor welk bedrag en wat de omschrijving is van het bedrag.

Specifieke problemen zoals asbestsanering voor zover deze vroeger niet als IVA zijn geclassificeerd vallen in het kader van deze enquête 
onder de oudbouwproblematiek (zie onderdeel 2).

Als IVA geboekte kosten als betaalde goodwill voor praktijkovernames (voor zover hiervoor door de NZa geen afschrijvingen in het budget 
zijn geaccepteerd op grond van de beleidsregel ‘specialisten in loondienst’) en bedrijfsovernames dienen hier niet te worden vermeld. Het 
betreft alleen posten die nog onder IVA op de balans staan en waar een vergunning onder ligt en die uit dien hoofde nacalculeerbaar zijn.

Onder het punt ‘Additionele IVA t/m 2013’ worden verstaan: eventueel nog voorkomende (nieuwe) asbestproblemen en eventuele 
plankosten van nu lopende projecten waarvoor nog een (WTZi-)vergunning is verleend voor zover deze kosten niet vallen onder de 
oudbouwproblematiek in de materiele vaste activa (zie onderdeel 2 van deze enquete).

Stand IVA (uitsluitend zoals boven genoemd en financiele vaste activa ultimo 2008 
volgens jaarrekening

2009



Overgangsregeling kapitaallasten 2009
Algemene ziekenhuizen (010)

U dient het Nza-nummer in te vullen cat. nr.
Registratienummer NZa 10

Inzenden vòòr 4 november 2009
Versie 2 (27 oktober 2009)

Niet invullen
Ontvangstdatum

2 Versnelde afschrijving van oudbouw (met vergunning)

2.1 Oudbouw bij (gerealiseerde en/of geplande) nieuwbouw
Toelichting

201 Geplande datum oplevering nieuwbouw (volgens actuele bouwdossier) (dd-mm-jj)

202 ja

203 nee

204 Boekwaarde ultimo 2008 volgens jaarrekening
205 Reguliere afschrijving t/m datum van oplevering nieuwbouw

206

207 Doorlopende reguliere afschrijving in het functiegerichte budget
208 Versneld af te schrijven
209 Nadere specificaties:

2.2 Eventuele herwaardering bestaand gebouw in verband met verkorten afschrijvingstermijn
Toelichting

De NZa kan u vragen een nadere toelichting te geven op de berekening van de inhaalafschrijving.

Grond Gebouwen Installaties Onderhand
en 

projecten

Totaal

210

211 Af te schrijven t/m 2013
212 Nog af te schrijven na 2013
213 Jaartal waarin investering volledig zou zijn afgeschreven
214 Fictieve inhaalafschrijving t/m 2008 bij 20% kortere afschrijvingstermijnen

Aangezien voor investeringen in gebouwen die onder de trekkingsrechten/instandhoudingsinvesteringen zijn gerealiseerd, al andere 
afschrijvingstermijnen gelden, wordt u gevraagd een uitsplitsing te maken naar deze categorieën (e.e.a. conform de uitsplitsing die ten 
behoeve van de nacalculatie wordt gevraagd). In het excelformulier zijn hier aparte regels/kolommen  voor opgenomen.

Terreinen/ 
voorziening

en

Stichtings
kosten

Verbouwing
en

Boekwaarde per 
31-12-2008

De boekwaarden van de componenten zoals gebouw, installaties etc. dienen aan te sluiten met de jaarrekening. De berekening van de 
fictieve inhaalafschrijving is de uitkomst van de werkelijke cumulatieve afschrijvingen en de thans berekende afschrijvingen op basis van 
een verkorte gebruiksduur. Voor installaties wordt geïnventariseerd wat het effect zou zijn van een   verkorting van de 
afschrijvingstermijnen van 20 naar 16 jaar. U kunt dat hier in de berekening meenemen.

Het gaat om oudbouw problematiek bij gerealiseerde nieuwbouw en/of oplevering nieuwbouw tijdens de looptijd  van de overgangsregeling, 
dus t/m 2013. Het gaat daarbij om die materiele vaste activa waarvan op grond van vergunning/meldingsregeling/vkp in het verleden 
kosten zijn aanvaard en die bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw nog niet volledig zijn afgeschreven op grond van de bestaande 
beleidsregels voor de afschrijving.

Is sprake van oudbouwproblematiek binnen de oude kaders van het WZV/WTZi bouwregime? 
(ja/nee)

Voor welke locatie of bouwdeel?

Op basis van welke vergunning/melding/vkp (nieuwbouw met WTZi vergunning maar oplevering na 
2013 melden)?

Verwachte restwaarde per 2013, incl. restwaarde onderdelen waarover niet wordt afgeschreven 
(grond)
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3 Boekwaardeprobleem i.v.m. onzekerheid opbrengsten / onrendabele top nieuwbouw
Toelichting

Wij verzoeken u de werkelijke dan wel begrote kapitaallasten te splitsen in:
Afschrijvingen

De rente dient u per jaar te specificeren voor het eerste tot en met het 5e jaar na ingebruikname van de nieuwbouw.

301

302 Is de overgangsregeling geneutraliseerd? (volgens  NZa)
303 Datum oplevering (ver)nieuwbouw (dd-mm-jj)
304 Vergunningsbedrag (totaal bedrag)
305 Aantal vierkante meters
306 Omvang niet noodzakelijke bestanddelen (in m2)
307 Omschrijving niet noodzakelijke bestanddelen:

Werkelijke / verwachte kapitaallasten
308 Afschrijvingen gebouw
309 Afschrijvingen installaties
310 Afschrijvingen inventaris
311 Werkelijke Rentekosten
312 Rente volgens de rentenormering Nza

Het gaat hier om exploitatiekosten van recent ( 2006-2008) gerealiseerde of nog te realiseren (2009-201x) nieuwbouw onder een WTZi 
vergunning, die niet (volledig) door de prijsafspraken in het B segment en/of door een gemiddelde kapitaallastenvergoeding worden 
gedekt. Het dekkingstekort zal niet in alle gevallen exact kunnen worden vastgesteld, aangezien daarvoor een besluit over de toekomstige 
vergoeding vereist is. Vandaar dat hier kan worden volstaan met de werkelijke dan wel de begrote kapitaallasten, aansluitend bij het 
vergunningsbedrag.

Bedrag compensatie overgangsregeling 2009 volgens rekenstaat september 2009, Nza

Indien u van mening bent dat sprake is van specifieke problematiek dan kunt u dat apart benoemen en een toelichting opnemen in een 
afzonderlijke bijlage.

Rente: Volume (leningbedrag: alle als langlopend bedoelde financiering, inclusief zo te noemen roll-over leningen)) en rentepercentage


